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Okszów, dnia 6 lutego 2023 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie 

ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów 

tel. (82) 569 07 22 

www.zsckr.okszow.edu.pl                       

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia  
o łącznej wartości nieprzekraczającej  130.000,00 zł netto 

Znak sprawy: 1/ZO/2023 

 

Rodzaj zamówienia:  dostawa   

CPV:  CPV 09100000-0 - paliwa 

 

1. Zamawiający prowadząc postepowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1710 z późn. zm.) zaprasza 
do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Zakup paliw płynnych do pojazdów Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie w 2022 roku paliwa do samochodów osobowych oraz 
maszyn rolniczych na wybranej stacji paliw w ilości: 

1) Etylina bezołowiowa E-95 w ilości do 4 tysięcy litrów; 

2) Olej napędowy w ilości do 14 tysięcy litrów. 

3. Warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Wzór umowy. 

4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami  

1) W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 
odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, e-maila lub faksu, z zastrzeżeniem pkt. 3) poniżej. 

2) W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą  
e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich 
otrzymania. 

3) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi  
z ofertą. 

4) Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: Pani Karolina 
Cichosz- tel. (82) 569 07 23, od pn. - pt., w godz. pracy szkoły 7:30 – 14:30 

5. Sposób przygotowania oferty: należy wypełnić załączony do zapytania formularz ofertowy 
(Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy).  

http://www.zsckr.okszow.edu.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002188
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6. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie (I piętro, 
sekretariat) lub przesłać na adres: ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów do dnia  
13.02.2021 r. do godz. 10:00. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie ZSCKR w Okszowie pokój 
nr 134 - księgowość. 

8. Przy wyborze oferty Zamawiający dokona badania i oceny ofert kierować się będzie kryterium 
opisanym w Załączniku 3 do Zapytania ofertowego – Opis kryteriów.  

9. Wykonawca powinien:  

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiadać koncesję 
na obrót paliwami ciekłymi; 

2) gwarantować jakość produktów zgodnie z normami PN; 

3) zapewnić Zamawiającemu możliwość tankowania paliwa bezgotówkowo. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający dopuszcza zakończenie niniejszego postępowania bez wyboru oferty. 
Zakończenie postępowania w ten sposób nie wymaga uzasadnienia.  

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie,  ul. Szkolna 2,  22-105 Okszów 

2. z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem poczty 
e-mail: iod.zsckr@okszow.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup paliw 
płynnych do pojazdów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie” (Znak 
postępowania 1/ZO/2023), prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu właściwe przepisy  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

mailto:zsckr@okszow.edu.pl
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności 
osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, 
pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu  
i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach 
archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie 
przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków 
nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem 
sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich  
i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom 
współpracującym z Zamawiającym w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z 28 
RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji.  
W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.  

11. Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie 
przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór Umowy 

2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 – Opis kryteriów 

 

 

 

Zatwierdził 

 

Dyrektor ZSCKR im. J.Piłsudskiego w Okszowie 

mgr inż. Bogusław Marczuk 

 


